
ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ | 9 

 

ԳԼՈՒԽ I. ՆԱԽԱԲԱՆ 
ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ: 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԿԱՊԸ ՄՅՈՒՍ ԲԺՇԿԱԿԱՆ 
ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ՀԵՏ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ 

 

Վիրաբուժական ստոմատոլոգիան ստոմատոլոգիայի առանձին կլինիկա-

կան առարկաներից մեկն է, որն ուսումնասիրում է ատամների, բերանի խոռոչի 

օրգանների, դեմքի ու պարանոցի, դիմային գանգի ոսկրերի վիրաբուժական 

հիվանդությունները և վնասվածքները, որոնք ենթակա են համալիր բուժման:  

Վիրաբուժական ստոմատոլոգիան սերտորեն կապված է ստոմատոլո-

գիական մյուս առարկաների հետ, և կիրառվում են նույն ախտորոշիչ բուժիչ 

մեթոդների սկզբունքները: Դրանցից են թերապիան, օրթոպեդիան, մանկական 

հասակի ստոմատոլոգիան: Այդ կապը պայմանավորված է ատամների, բերանի 

խոռոչի օրգանների, դիմածնոտային շրջանների հյուսվածքների անատոմիա-

տեղագրական և ֆիզիոլոգիական միասնականությամբ ու դրանցում ընթացող 

ախտաբանական պրոցեսների նմանությամբ: Ստոմատոլոգիական հիվանդութ-

յունների համալիր բուժումը հաճախ բաղկացած է թերապևտիկ, վիրաբուժա-

կան, օրթոպեդիկ միջամտությունների հաջորդականությունից: 

Բացի դրանից վիրաբուժական ստոմատոլոգիան սերտորեն կապված է 

բժշկական այլ մասնագիտությունների` ընդհանուր թերապիայի, ընդհանուր 

վիրաբուժության, օտոլարինգոլոգիայի (ականջակոկորդաբանություն), ակնա-

բուժության, նյարդաբանության, ռենտգենաբանության և ռադիոլոգիայի հետ, 

որոնք մեծ հնարավորություններ են ստեղծում վիրաբուժական ստոմատո-

լոգիայի զարգացման և կատարելագործման համար: Վիրաբուժական ստոմա-

տոլոգիան հիմնվում է նաև բնական գիտությունների ձեռքբերումների վրա, 

ինչպիսիք են ֆիզիկան, քիմիան, ինչպես նաև տեղագրական անատոմիան, 

նորմալ և ախտաբանական ֆիզիոլոգիան, մանրէաբանությունը, ախտաբա-

նական անատոմիան, ֆարմակոլոգիան, օպերատիվ վիրաբուժությունը: 

Վիրաբուժական ստոմատոլոգիական հիվանդությունները բաժանվում են 

մի շարք խմբերի` պայմանավորված դրանց առաջացման էթիոլոգիայով (պատ-

ճառագիտություն), ախտաբանությամբ, պաթոմորֆոլոգիայով, կլինիկական 

պատկերի և վիրաբուժական բուժման առանձնահատկություններով. 

1. Ատամների, ծնոտների, դեմքի և պարանոցի հյուսվածքների, բերանի խոռոչի 

օրգանների բորբոքային հիվանդություններ: Այս դասի հիվանդություններն 

են օդոնտոգեն (ատամնածին) բորբոքային պրոցեսները (սուր և քրոնիկական 

պերիօդոնտիտը (շուրջատամնաբորբ), ծնոտի սուր պերիօստիտը (շուրջ-

ոսկրաբորբ), ծնոտի օստեոմիելիտը (ոսկրածուծաբորբ), աբսցեսները 

(թարախակույտեր), ֆլեգմոնաները (թարախաբորբ), լիմֆադենիտները 
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(ավշագեղձաբորբ), ատամների դժվարացած ծկթումը, վերին ծնոտային ծոցի 

օդոնտոգեն (ատամնածին) բորբոքում, սպեցիֆիկ ինֆեկցիոն հիվանդութ-

յունները (ակտինոմիկոզ, տուբերկուլյոզ, սիֆիլիս), ոչ օդոնտոգեն (ոչ 

ատամնածին) բորբոքային պրոցեսները (ֆուրունկուլ (մկնոռ), կարբունկուլ, 

սիբիրյան խոց, նոմա), թքագեղձերի բորբոքային հիվանդությունները: Այս 

պրոցեսներն ամենահաճախ նկատվող հիվանդություններն են պոլիկլինիկա 

և վիրաբուժական ստոմատոլոգիական ստացիոնար դիմած հիվանդների 

շրջանում: 

2. Բերանի խոռոչի օրգանների, դեմքի, դիմային գանգի ոսկրերի հրազենային և 

ոչ հրազենային վնասվածքներ, ինչպես նաև համակցված, ջերմային, 

քիմիական և այլ վնասվածքներ: 

3. Դեմքի և ծնոտների նյարդերի, քունք-ստործնոտային հոդի հիվանդություն-

ներ և ախտահարումներ: 

4. Դեմքի, ծնոտների և բերանի խոռոչի օրգանների նորագոյացություններ և 

ուռուցքանման հիվանդություններ, դրանց ժամանակակից ախտորոշման 

մեթոդները` համաձայն միջազգային դասակարգման: 

5. Դեմքի, ծնոտների բնածին և ձեռքբերովի դեֆեկտներ (արատներ), դեֆոր-

մացիաներ ու դրանց վիրաբուժական բուժման մեթոդները: 

Վիրաբուժական ստոմատոլոգիայում հաճախ անհրաժեշտ է լինում ցու-

ցաբերել անհետաձգելի բուժում (սուր բորբոքային և տրավմատիկ հիվանդութ-

յուններ, այդ թվում դրանց ուղեկցությամբ առաջացող շնչահեղձությունը, արյու-

նահոսությունը, շոկը և այլն): Գոյություն ունեն նաև պլանային վիրահատութ-

յուններ (քրոնիկական բորբոքային հիվանդություններ, քրոնիկական վնաս-

վածքներ, նորագոյացություններ և ուռուցքանման հիվանդություններ, դեմքի 

դեֆորմացիաներ և դեֆեկտներ, բնածին արատներ ու զարգացման անո-

մալիաներ): 

Բժիշկ-ստոմատոլոգը, անկախ իր մասնագիտական ուղղվածությունից, 

պետք է կարողանա առաջին բուժօգնություն ցուցաբերել ուշագնացության, 

կոլապսի, շոկի, կոմայի, սրտային և թոքային անբավարարության, սրտամկանի 

ինֆարկտի, հիպերտոնիկ կրիզի, էպիլեպտիկ վիճակի, ալերգիկ ռեակցիաների, 

սուր վնասվածքի դեպքում: Անհրաժեշտ է, որ նման դեպքերի համար բժիշկ-

ստոմատոլոգը կարողանա կատարել տրախէոտոմիա (շնչափողահատում):  
 

1. ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 
 Ներկայումս վիրաբուժական ստոմատոլոգիական միջամտությունները 

կազմակերպվում են տարբեր տիպի բուժհաստատություններում: Պայմանա-

վորված այդ հաստատությունների տեխնիկական և մասնագիտական հագեց-

վածությամբ` ըստ բուժկանխարգելիչ միջոցառումների որակի վիրաբուժական 

ստոմատոլոգիական օգնությունը լինում է երեք աստիճանի՝ 
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 որակավորված, 

 մասնագիտացված, 

 նեղ մասնագիտացված: 

 Որակավորված վիրաբուժական ստոմատոլոգիական օգնությունը ցույց է 

տրվում այն բժշկական հաստատություններում, որտեղ կատարվում է ընդհա-

նուր ստոմատոլոգիական ընդունելություն (ստոմատոլոգիական կաբինետներ): 

 Մասնագիտացված օգնությունը ցուցաբերվում է պոլիկլինիկայում, 

որտեղ վիրաբույժ- ստոմատոլոգի աշխատասենյակ կա: 

 Նեղ մասնագիտացված վիրաբուժական օգնությունը ցուցաբերվում է 

ստոմատոլոգիական մեծ պոլիկլինիկաներում, ինչպես նաև այն կենտրոննե-

րում, որտեղ կա վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի բաժին: Այս տեսակի 

օգնություն ցուցաբերվում է նաև քաղաքային, շրջանային կամ հանրապետական 

կենտրոններում, որտեղ առկա է համապատասխան ստացիոնար բուժման 

համար նախատեսված բաժանմունք: 
 

1.1. Վիրաբույժ-ստոմատոլոգի աշխատասենյակը 
 

Աշխատասենյակում անհրաժեշտ է չորս տարածք. 

 Առաջին տարածքը նախատեսված է սպասասրահի համար: 

 Երկրորդը պետք է լինի ամենաքիչը 10 մ2, որը նախատեսված է գործիքները 

ախտահանելու, վիրակապական նյութերը պատրաստելու, ինչպես նաև 

վիրահատությանը պատրաստվելու համար: 

 Երրորդը նախատեսված է ստոմատոլոգիական բազկաթոռի համար: Մեկ 

ստոմատոլոգիական բազկաթոռի համար նախատեսված տարածքը պետք է 

լինի ամենաքիչը 14 մ2: Ստոմատոլոգիական նոր բազկաթոռ ավելացնելիս 

տարածքը մեծանում է 7մ2-ով, իսկ ստոմատոլոգիական համասարքի դեպ-

քում՝ 10մ2-ով : 

 Սենյակ, որը նախատեսված է վիրահատությունից հետո հիվանդների 

հանգստի համար և սանհանգույց: 

Աշխատասենյակը պետք է ունենա բնական լուսավորում և արհեստական 

լուսավորման երկու աղբյուր` ընդհանուր և հատուկ լամպերի միջոցով, որոնցով 

պետք է լուսավորվի վիրահատական դաշտը: Աշխատասենյակի պատերը պետք 

է պատված լինեն ճենապակե սալիկներով կամ լվացվող ներկով: 

Աշխատասենյակի հագեցվածությունը: Աշխատասենյակում պետք է լինեն 

ստոմատոլոգիական աթոռ, առանց շողքի լամպ, էլեկտրական բոռ մեքենա 

(կարող է օգտագործվել նաև ստոմատոլոգիական համասարքը, որի մեջ մտնում 

է նաև թքածծիչը և տուրբինային սարքը): Սենյակում պետք է լինի նաև սեղանիկ` 

նախատեսված գործիքների համար, հենակներով աթոռներ և բակտերիասպան 

լամպ (ուլտրամանուշակագույն կամ օզոնային): Կահույքը պետք է պատված 

լինի նիտրոէմալային բաց գույնի ներկով, իսկ սեղանիկները, որոնք նախատես-

ված են գործիքների համար, պետք է լինեն ապակեպատ: 
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1.2. Ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկայում վիրաբուժական բաժինը  
 

Ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկայի վիրաբուժական բաժնում անհրա-

ժեշտ է հինգ տարածք. 

 սպասասրահ, 

 նախավիրահատական սրահ (ամենաքիչը 10 մ2), 

 վիրահատական սրահ, մեկ վիրահատական սեղանի համար նախատեսված 

տարածքը պետք է լինի 23մ2, ամեն ավելացած սեղանի համար տարածքը 

պետք է ավելացնել է 7մ2-ով, 

 ախտահանման սենյակ (7մ2), 

 սենյակ, որը նախատեսված է վիրահատությունից հետո հիվանդների 

հանգստի համար: 
 

Վիրաբուժական ստոմատոլոգիական աշխատասենյակում անհրաժեշտ գործիք-

ները 
 

 Գործիքները լինում են` 

 ախտորոշիչ, 

 վիրահատության ընթացքում օգտագործվող: 
 

Ախտորոշիչ գործիքներ 

 Մետաղական շպատել, Բույալսկու շպատել` նախատեսված շրթունքները, 

այտերը և լեզուն մի կողմ տանելու համար, որպեսզի զննեն հիվանդի բերանի 

խոռոչ: 

 Ստոմատոլոգիական հայելի. նախատեսված է ֆրոնտալ ատանմների լեզվա-

յին ու քմային մակերեսները և լեզվարմատը զննելու համար: 

 Սրածայր զոնդ և պարօդոնտոլոգիական զոնդ. վերջինս նախատեսված է 

լնդագրպանիկների խորությունը գնահատելու համար: 

 Կոճակաձև զոնդեր նախատեսված են խուղակները հետազոտելու համար: 

 Բութ ծայրով նուրբ զոնդեր՝ նախատեսված են թքագեղձերի ծորանների 

հետազոտելու և լայնացնելու համար: 

 Ստոմատոլոգիական զոնդեր՝ նախատեսված են ատամների շարժունակութ-

յունը գնահատելու համար: 

 Վիրահատության ընթացքում օգտագործվող գործիքներ` 

 գործիքներ փափուկ հյուսվածքները հատելու համար, 

 գործիքներ փափուկ հյուսվածքները շերտահատելու և շերտազատելու հա-

մար, 

 գործիքներ և պարագաներ ոսկրային հյուսվածքը հատելու, տաշելու և մշակե-

լու համար, 

 գործիքներ ատամները հեռացնելու համար, 

 գործիքներ և նյութեր վերքի եզրերը մոտեցնելու համար, 
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 օժանդակ գործիքներ, 

 գործիքներ և պարագաներ անհետաձգելի օգնության համար, 

 հատուկ գործիքներ և սարքեր, որոնք նախատեսված են պարօդոնտոլոգիա-

կան վիրահատությունների ու իմպլանտացիայի համար: 

 

1.3. Վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի բաժնում բուժական աշխատանքի 
կազմակերպումը 

 

 Առաջնային հիվանդներն ընդունվում են վիրաբուժական բաժանմունք 

ընդունարանից կամ պոլիկլինիկայի մեկ այլ բաժանմունքից: 

 Տարբերում են երկու խումբ հիվանդներ. 

1. Հիվանդներ, որոնք կարիք ունեն անհետաձգելի բժշկական օգնության: 

2. Հիվանդներ, որոնք կարիք չունեն անհետաձգելի բժշկական օգնության: 

 Երկրորդ խմբի հիվանդները հետազոտվում են, և պլանավորվում է 

վիրահատության օրը: Վիրահատության պլանավորումից առաջ բժիշկը պետք է 

օբյեկտիվ գնահատի իր հնարավորությունները: Եթե նրա որակավորումը կամ 

աշխատասենյակի տեխնիկական հագեցվածությունը չի համապատասխանում 

տվյալ միջամտության բարդությանը, ապա անհրաժեշտ է հիվանդին ուղղորդել 

ավելի բարձր որակավորում ունեցող բժշկական հաստատություն: Ամեն հիվան-

դի համար պետք է լրացնել հիվանդության պատմություն, որում անհրաժեշտ է 

մանրամասն գրի առնել հիվանդի գանգատները, կյանքի և հիվանդության 

պատմությունը, հետազոտության տվյալները, բուժման մարատավարության 

հիմնավորումը: Ինչպես նաև հարկավոր է նշել վիրահատության նկարագիրը, 

վիրահատական և հետվիրահատական շրջանում առաջացող բարդությունները, 

հետագա բուժման պլանը և երկրորդային այցելության ժամկետը: 

 
1.4. Վիրաբուժական ստոմատոլոգիայում կիրառվող գործիքներ 

 Կտրող գործիքներից են այն գործիքները, որոնք նախատեսված են փա-

փուկ հյուսվածքները հատելու և կտրվածք, ինչպես նաև կարերը և վիրակապա-

կան նյութերը կտրելու համար: Դրանցից են նշտարները, մկրատները, շաղափ-

ները: 

 Նշտարները տարբեր են լինում. 

 Ամբողջաձույլ նշտարներ, որոնք նախատեսված են բազմակի օգտագործման 

համար և պատրաստվում են պողպատից: 

 Ամբողջաձույլ նշտարներ, որոնք նախատեսված են բազմակի օգտագործման 

համար և պատրաստվում են պողպատից, որոնց կտրող մասը պատված է 

նիտրիդտիտանով: 

 Նշտարներ, որոնք կազմված են մետաղական կամ պլաստմասսե բռնակից և 

տեղադրվող մետաղական շեղբից, որը միանգամյա օգտագործման համար է: 

 Սապֆիրե նշտար: 
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 Լազերային նշտարներ, էլեկտրական նշտարներ (էլեկտրադանակ), որոնց 

աշխատանքի հիմքում ջերմային շեղբի և հյուսվածքի հպման տեղում էֆեկտի 

առաջացումն է: 

 Ռադիոնշտար: 

Ամբողջաձույլ նշտարները լինում են տարբեր չափերի ու ձևի: Այս նշտար-

ների թերությունն այն է, որ յուրաքանչյուր վիրահատությունից առաջ պետք է 

սրել: 

 Նշտարները, որոնք կազմված են մետաղական կամ պլաստմասսե 

բռնակից և տեղադրվող միանգամյա օգտագործման 

10-11սմ երկարությամբ մետաղական շեղբից, օգտա-

գործվում են մաշկի, շրթունքների, բերանի նա-

խադռան, բերանի խոռոչի առաջային և միջին հատ-

վածների լորձաթաղանթը հատելու համար: Երկա-

րացված բռնակով նշտարները (14սմ և ավելի) 

հարմար է օգտագործել բերանի խոռոչի հետին 

մասի, բերան-ըմպանային շրջանի վիրահատութ-

յունների դեպքում, քանի որ այս դեպքում նշտարը 

պահող ձեռքով բժիշկը չի փակում վիրահատական 

դաշտի տեսանելիությունը: 

Նշտարի շեղբի նախընտրելի չափսը (երկարությունը, լայնությունը) 

պայմանավորված է վիրահատական դաշտի չափով, հատվող հյուսվածքների 

շերտերի հաստությամբ, վիրահատական դաշտի շրջանում առկա կենսական և 

ֆունկցիոնալ կարևոր անատոմիական օրգաններով և կառուցվածքներով 

(անոթներ, նյարդեր): Որքան փոքր է վիրահատական դաշտը, այնքան շատ են 

նրանում արյունատար անոթները, նյարդերը, և փոքր է հատվող հյուսվածքների 

հաստությունը, հետևաբար նշտարի շեղբը պիտի կարճ լինի: Շեղբի ձևի ընտրու-

թյունը պայմանավորված է վիրահատական դաշտի տեղագրական 

առանձնահատկություններով և վիրահատության բնույթով: Բերանի խոռոչի 

վիրահատությունների դեպքում օգտագործվում են ուռուցիկ փոքր չափի 

նշտարները (#15): Մեծ չափի ուռուցիկ նշտարներն օգտագործվում են մաշկը 

հատելու դեպքում (#10): Սուր ծայրով կոպաձև նշտարները (#13) նախատեսված 

են փոքր միջամտությունների համար (ենթավերնոսկրային աբսցես (թարախա-

կույտ), լնդի լորձաթաղանթի հատում, պերիկորոնիտ): Մանգաղաձև նշտար-

ները (#12) հարմար են դժվարահաս տեղերում հատում կատարելու համար 

(երրորդ աղորիքների լեզվային հատված): Պարօդոնտոլոգիական նշտարներից 

են Բուկի դանակը, որն ունի սեպաձև տեսք և հանդիպակաց երկու շեղբ: Այս 

գործիքը նախատեսված է միջատամնային հատվածներում կտրվածք 

կատարելու համար: 

Նկ.1.1.Մետաղական բռնակներ 

միանգամյա օգտագործման 

նշտարների համար: 
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Սապֆիրե շեղբով նշտարը շատ ամուր է: 

Լազերային նշտարի առանձնահատկությունն 

այն է, որ հյուսվածքների ջերմային վնասման գոտին 

ավելի մակերեսային է, քան էլեկտրադանակի դեպ-

քում: Այն նպատակահարմար է օգտագործել բերանի 

խոռոչի լորձաթաղանթի կարմիր երիզը և մաշկի 

էկզոֆիտ նորագոյացությունները հեռացնելու 

համար: 

 Ռադիոալիքային վիրաբուժական սարք 

(Dento-surg): Մոդելավորում է էլեկտրական 

հոսանքը 3,8ՄՀց հաճախականությամբ: Այն 

աշխատում է հետևյալ ռեժիմներով` 

 կտրվածք, 

 կտրվածք կոագուլյացիայով, 

 կոագուլյացիա, 

 ֆուլգուրացիա (fulgur լատիներեն նշանակում է կայծակ): 

Ռադիոնշտարն ապահովում է լավ հեմոստազ, հյուսվածքների նվազա-

գույն վնասվածք և բարձր էսթետիկա: Ռադիոնշտարով աշխատելիս հյուսվածք-

ների և էլեկտրոդի միջև հպում չկա: 

Մկրատները հանդիպակաց կտրող գործիքներից են: Գոյություն ունեն 

տարբեր կառուցվածքի մկրատներ, որոնք նախատեսված են տարբեր գործո-

ղությունների համար: Մկրատներն օգտագործվում են հետևյալ գործողություն-

ների դեպքում` 

1. կարեր դնելու դեպքում թելերի եզրերի կտրում, 

2. անոթները կարելու դեպքում թելերի եզրերի կտրում, 

3. կարերի հեռացում, 

4. փափուկ հյուսվածքների հատում, կտրում, 

5. վիրակապական նյութերի և վիրափաթեթի կտրում: 

Նկ. 1.2. Տարբեր համարների 

միանգամյա օգտագործման 

նշտարների շեղբեր: 

Նկ.1. 3. Գոգավոր շեղբի դիրքի  

և շարժման ուղղության կարգը 

կտրվածք կատարելիս: 

Նկ. 1.4. Բերանի խոռոչից լորձաթաղանթային 

լաթի ձևավորման 1:2 հարաբերակցության 

սկզբունքը հետագա եզրային նեկրոզը (մեռուկ) 

կանխարգելելու նպատակով: 
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Կարեր դնելու և անոթները կարելու դեպքում թելերի եզրերը կտրելու 

նպատակով օգտագործվում են երկար բռնակով և աշխատող կարճ մասով 

մկրատներ: Մկրատի շեղբի եզրերը պիտի կլորացած լինեն, որպեսզի շրջակա 

անոթները չվնասվեն: Խորը վերքերի դեպքում լավ տեսանելիություն ունենալու 

համար օգտագործում են S-աձև մկրատները, որոնց շեղբերը պիտի թեքվա-

ծություն ունենան: Նույն գործողությունը շրթունքների և բերանի խոռոչի 

առաջային հատվածում կատարելիս օգտագործվում են ավելի փոքր չափերի 

մկրատներ:Փափուկ հյուսվածքները հատելու և կտրվածք կատարելու համար 

օգտագործվում են այնպիսի մկրատներ, որոնք ունեն աշխատող երկար մաս 

(շեղբ)` ուղիղ կամ թեքված: Մետաղալարերը կտրելու համար օգտագործվում են 

հատուկ մկրատներ: 
 

Տրեպանները պտտվող-հատող գործիքներ են: Դրանք բարակ պատերով 

գլաններ են: Գլանի մի կողմի եզրերը բարակ են, իսկ մյուս կողմը նախատեսված 

է գլանը ֆիքսելու համար: 

Ոսկրային հյուսվածքը հատելու, կտրվածք կատարելու և հեռացնելու հա-

մար նախատեսված գործիքներ 

Այս գործիքները լինում են հաջորդական կտրող և հանդիպակաց կտրող: 

Դուր, ստամեսկա և մուրճիկ: Օգտագործվում են միջարմատային հաղոր-

դակցությունը կոտրելու նպատակով, բազմարմատանի ատամները հեռացնելու 

դեպքում, որոնց պսակը ամբողջությամբ քայքայված է: Հարվածը մուրճիկով 

պետք է հնարավորինս թույլ լինի: Օգտագործվում են նաև ոսկրային ցցվածութ-

յունները հեռացնելու նպատակով: Դուրը և մուրճը օգտագործելիս հնարավոր 

բարդություններն են ծնոտի կոտրվածքը, շրջակա փափուկ հյուսվածքների 

վնասումը, ուղեղի ցնցումը և այլն: Ստամեսկաներն աշխատող մասի 

միակողմանի թեքվածություն ունեն: Օգտագործվում են աուտո-

տրանսպլանտատ վերցնելու նպատակով: Դրանք օգտագործելիս ոսկրը 

փշուրներով կամ կտորներով հավաքվում է գործիքի աշխատող մասի վրա:  

 Վիրաբուժական գդալիկներ (կյուրետներ): Ախտաբանական հյուսվածք-

ները (սեկվեստրներ, կիստաներ (բշտեր) հեռացնելու նպատակով օգտագործ-

Նկ. 1.5. Կուպերի ուղիղ և թեք 

մկրատներ: 
Նկ. 1.6. Կարերը հեռացնելու 

մկրատներ: 
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վում են վիրաբուժական գդալիկներ: Դրանց աշխատող մասն ունի կլոր կամ 

ձվաձև բաժակի տեսք, որի ծայրերը սուր են: Վիրահատության ընթացքում 

օգտագործվում են մեծ գդալիկները: Երբ հիմնական հյուսվածքը հեռացվում է, 

խոռոչը մանրակրկիտ ստուգելու համար օգտագործվում են փոքր գդալիկները: 

Ծնոտում առաջացած մանր ախտաբանական հյուսվածքները հեռացնելու հա-

մար (գրանուլեմաներ, օդոնտոգեն կիստաներ (ատամնածին բշտեր)) օգտա-

գործվում են փոքր գդալիկներ, որոնք երկու կողմից ունեն կլոր կամ ձվաձև 

աշխատող մասեր: Դժվարահաս մասերից ախտաբանական հյուսվածքներ հե-

ռացնելիս օգտագործվում են երկարացած միջանկյալ մասով և S-աձև թեքվածու-

թյուն ունեցող աշխատող մասով գդալիկները: 

Միաշեղբ սղոցը ետադարձ-առաջընթացային մեխանիզմով գործող սարք 

է, որն օգտագործվում է ոսկրային հյուսվածքը հատելու դեպքում: 

Ոսկրային ռաշպիլներն այնպիսի գործիքներ են, որոնք օգտագործվում են 

ոսկրային մակերեսը հարթեցնելու համար: Օգտագործվում են էկզօստոզները 

հեռացնելուց հետո: Այն ունի ձողի տեսք, որի միջին հատվածը բռնակն է, իսկ 

երկու ծայրերը նեղացած են, կլորացած, S-աձև կամ սվինաձև թեքված: Կլորա-

ցած նեղացած մակերեսին առկա են ակոսներ: Սկըզբում օգտագործվում է խոր 

ակոսներով ռաշպիլը, այնուհետև վերջնական հարթեցման համար օգտագործ-

վում է մանր ակոսներովը: 

Սկավառակային սղոցներ: Այս գործիքներն աշխատում են պտտական 

մեխանիզմով, օգտագործվում են ոսկրային հյուսվածքը հատելու ժամանակ: 

Որքան մեծ է սկավառակի տրամագիծը և մեծ նրա արագությունը, այնքան մեծ է 

ոսկրային հյուսվածքի ջերմային վնասվածքի առաջացումը: Սկավառակն օգ-

տագործելիս պետք է ապահովել արտաքին հովացում և աշխատել ընդհատում-

ներով: 

 Միաշեղբ ոսկրային տրեպաններն օգտագործվում են վերին ծնոտային 

ծոցը բացահատելու նպատակով, իսկ բազմաշեղբանի տրեպանները` աուտո-

ոսկրը վերցնելու նպատակով: 

 Շաղափներն օգտագործվում են իմպլանտների կամ որևէ կոնստրուկ-

ցիայի համար ուղղորդող հարթակ ստեղծելու նպատակով: 

 Գչիրներ: Ֆիսուրային գչիրներն օգտագործվում են ապեկեկտոմիայի 

դեպքում ատամի արմատի գագաթը հեռացնելու, ծնոտների տրեպանացիայի, 

միջարմատային հատվածը հատելու դեպքում, երբ պսակն ամբողջությամբ բա-

ցակայում է: Այն գչիրները, որոնք ունեն հակադարձ կոնաձև կամ կլոր գլխիկ, 

օգտագործվում են ատամի արմատի ռետրոգրադ պլոմբավորման (լիցքա-

վորման) ժամանակ` ապեկեկտոմիայից հետո, ինչպես նաև օգտագործվում են 

կոմպակտօստեոտոմիայի դեպքում: 

Բոռ մեքենաներ: Պտտվող կտրող գործիքներն օգտագործելու համար 

անհրաժեշտ են վիրահատական էլեկտրական բոռ մեքենաներ, գչիրներ, տրե-
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պաններ, շաղափներ, ֆրեզներ: Ոսկրային հյուսվածքը հատելու ժամանակ 

արագ պտտվող, կտրող գործիքները կիրառելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ 

գործիքի և հյուսվածքի շփման ժամանակ դրանք երկուսն էլ տաքանում են: Դա 

կարող է հանգեցնել ոսկրային հյուսվածքի նեկրոզի (մեռուկ), ինչպես նաև 

օստեոցիտների մահացման: Գլանաձև ֆրեզների պտտման արագությունը 

պետք է չգերազանցի 800 պտույտ/ր կամ 13 պտույտ/վ: Ոսկրային հյուսվածքի 

ջերմային վնասվածք հիմնականում առաջացնում է ոչ թե անկյունային արա-

գությունը (պտտման արագությունը րոպեում), այլ գործիքի և հյուսվածքի 

հպման կետի գծային արագությունը: Նույն անկյունային արագության դեպքում 

որքան մեծ է կտրող գործիքի տրամագիծը, այնքան բարձր է գծային արա-

գությունը: Ոսկրային հյուսվածքի ջերմային այրվածքը կանխարգելելու համար, 

բացի արագությունը փոքրացնելուց անհրաժեշտ է սահմանափակել գործիքի 

հպման ուժի ազդեցությունը և անընդհատությունը ոսկրային հյուսվածքի վրա 

ու հովացնել 9-100C ջերմաստիճանի ֆիզիոլոգիական լուծույթով: Այդ նպատա-

կով հարմար է օգտագործել հատուկ վիրաբուժական փոքր չափերի էլեկտրա-

կան սարքեր` ֆիզիոդիսպենսերներ: Ունենալով արագ պտույտի հնարավորու-

թյուն և ցածր արագություն` նրանք ապահովում են ուժային հատում: Այդ դեպ-

քում ոսկրային հյուսվածքի ջերմային այրվածքը բացառվում է: Դիսպենսերներն 

ունեն նաև հատուկ սարք, որի միջոցով ապահովվում է ոսկրային հյուսվածքի 

հովացումը: 

Վիրաբուժական ծայրակալներ: Այս գործիքները պիտի կայուն լինեն 1400C 

ջերմաստիճանի ախտահանման պայմաններում: Օգտագործվում են ինչպես 

անկյունային, այնպես էլ ուղիղ ծայրակալներ: 

Ֆրեզները լինում են տարբեր ձևերի և օգտագործվում են էկզօստոզներն ու 

ոսկրային արտացցվածքները հեռացնելու համար: 

Ոսկրակրծիչներ: Այս գործիքների կառուցվածքը նման է մյուս աքցանաձև 

գործիքներին: Կազմված է երկու մասից, որոնք կապված են միմյանց և բռնակի 

մասում ունեն տերևանման երկու զսպանակներ: Զսպանակները, հենվելով 

իրար վրա, ոսկրակրծիչը պահում են աշխատանքային վիճակում: Թշիկների 

ներքին մակերեսը կարող է ունենալ ձվաձև բաժականման խորություն, որը 

տարբեր լայնության է լինում ու եզրերն ամբողջությամբ սուր են: Այսպիսի 

ոսկրակրծիչներ օգտագործվում են միջարմատային ոսկրային միջնապատը 

հեռացնելու, ատամնաբնի եզրերը հարթեցնելու համար:  
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Թշիկների սվինաձև կամ S-աձև թեքվածությունը թույլ է տալիս հանգիստ 

աշխատելու ծնոտի ալվեոլյար ելուստի հետին հատվածներում: Ոսկրակրծիչ-

ներով ոսկրի հեռացումը պայմանավորված է ոսկրի փոքր չափի կտորների 

հեռացումով, որպեսզի ոսկրը վնասվածք չստանա:  

Գործիքներ, որոնք օգտագործվում են լինդը և վերնոսկրը  

շերտազատելու համար 

Լնդի և վերնոսկրի հատումից հետո հատուկ ամ-

բարձիչի միջոցով կատարվում է լորձաթաղանթ-վեր-

նոսկրային լաթի շերտազատում: Այս գործիքները 

կազմված են բռնակից, որը, աստիճանաբար նեղանալով, 

վերածվում է սուր աշխատանքային մասի: Աշխատան-

քային մասը կարող է լինել տարբեր ձևերի, չափի և 

տարբեր անկյունների թեքության: Այն էլևատորները, 

որոնք աշխատանքային թեքված մաս ունեն, նախա-

տեսված են լեզվի կողմից լինդը շերտազատելու համար: 

Նեղացած ծայրով էլևատորները նախատեսված են միջա-

տամնային պտկիկը և ատմնաբնի շրջանում լինդը շեր-

տազատելու համար:  

Ուղղանկյունաձև լայն ամբարձիչները նախատես-

ված են ծնոտի մարմնից լորձաթաղանթ-վերնոսկրային 

լաթը շերտազատելու համար: 

Ատամները հեռացնելու համար նախատեսված գործիքներ  

Դրանցից են աքցանները և ամբարձիչները: 

Գործիքներ, որոնք նախատեսված են հյուսվածքների ռետրակցիայի 

համար: 

 Վիրահատական դաշտում լավ տեսանելիություն ապահովելու համար 

օգտագործվում են ռետրակտորներ, որոնք ունեն բահի, թիթեղի և տարբեր ձևերի 

ու չափերի կարթերի տեսք:  

Դրանցից են. 

Նկ.1.8. Ռասպատոր 

լորձաթաղանթ-

վերնոսկրային լաթը 

շերտազատելու համար: 

Նկ. 1.7. Ոսկրակրծիչների տարբեր տեսակներ:



20 | ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ

1. Լանգենբեկի կարթը, որն օգտագործվում է բերանի խռոչի հետին շրջանի

վիրահատությունների դեպքում:

2. Ֆարաբեֆի կարթը, որն օգտագործվում է ծնոտների ալվեոլյար ելուստների և

բերանի խոռոչի առաջային հատվածում կատարվող միջամտությունների

ժամանակ:

3. Դիրվերի կարթ, որն օգտագործվում է լեզուն տեղաշարժելու նպատակով,

բերանի հատակի վիրահատությունների դեպքում:

Որպես ռետրակտոր օգտագործվում են նաև տարբեր ձևերի և չափերի 

շպատելներ (ծեփաթիակ) ու Բույալսկու շպատելը (ծեփաթիակ): 

Գործիքներ, որոնք նախատեսված են հյուսվածքները բռնելու  

և պահելու նպատակով 

 Այս գործիքներն ունեն տարբեր տեսակի կառուցվածք և չափեր: Դրանցից 

են նրբունելիները (պինցետները): Դրանց թշիկներն իրարից հեռու են, որոնք 

բժիշկը մոտեցնում է` աշխատանքի ընթացքում սեղմելով բռնակները: Որպեսզի 

հյուսվածքներն ամուր բռնվեն և միաժամանակ նվազագույն վնասվածքի են-

թարկվեն, թշիկների ծայրին առկա են սուր ծայրով ատամիկներ, այնպես որ մի 

կողմի մեկ ատամիկը մտնում է հակառակ կողմի երկու ատամիկների միջև: 

Նրբունելիները (պինցետները) օգտագործվում են 

հյուսվածքների ֆիքսացիան ապահովելու համար 

դրանք հատելու, վերքի եզրերը հեռացնելու, ինչպես 

նաև վերքը կարելու ժամանակ հյուսվածքների ֆիք-

սացիան ապահովելու համար: Բերանի խոռոչի առա-

ջային հատվածում կատարվող վիրահատությունների 

ժամանակ օգտագործվում են 12-15սմ երկարությամբ 

նրբունելիներ, իսկ բերանի խոռոչի հետին հատված-

ների միջամտությունների ժամանակ օգտագործվում 

է 17-23սմ երկարություն ունեցող նրբունելիներ: 

Նրբունելիների թշիկները կարող են լինել ուղիղ և 

անկյունային: Գոյություն ունեն նաև թաթիկաձև 

նրբունելիներ: Դրա թշիկները ծայրամասային հատվածում լայնանում են, ունեն 

կլորավուն տեսք: 

 Գործիքներ ու նյութեր, որոնք օգտագործվում են հյուսվածքների ամբող-

ջականությունը վերականգնելու համար: Այս գործիքներից են վիրաբուժական 

ասեղները, ասեղնաբռնիչները, լիգատուրաները և կարերը հեռացնելու համար 

նախատեսված մկրատները, նրբունելիները: 

 Վիրաբուժական ասեղներ: Վերքի եզրերը մոտեցնելիս կարերը դրվում են 

վիրաբուժական ասեղների միջոցով, որոնք ունեն հետևյալ հատկությունները. 

 Կորություն: Բերանի խոռոչում վիրաբուժական միջամտությունների ժամա-

նակ օգտագործվում են հիմնականում 5/8, 1/2 և ավելի հազվադեպ 3/8 

Նկ. 1.9. Վիրաբուժական և 

անատոմիական 

նրբունելիների տեսակները: 



ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ | 21 

շրջագիծ ունեցող ասեղները: 3/8 շրջագիծ ունեցող ասեղները հիմնականում 

օգտագործվում են դժվարահաս մասերում կար դնելու համար: 

 Ձև: Ըստ ձևի` տարբերում են ծակող կլորավուն ասեղներ, ծակող ասեղներ

կտրող եզրով, կտրող ասեղներ: Բերանի խոռոչի շարժուն լորձաթաղանթին 

կարեր դնելիս օգտագործվում է ծակող կլորավուն ասեղը: Լնդի վերքի 

եզրերին ծակող կլորավուն ասեղներով կար դնելիս կարող են հաստ վեր-

նոսկրի հետ կապված դժվարություններ առաջանալ: Այդ նպատակով 

կիրառվում են կտրող ասեղներ կամ կտրող եզրով կլորավուն ասեղներ: 

Մկանային հյուսվածքին և ճարպային բջջանքին կար դնելիս օգտագործում են 

ծակող կլորավուն ասեղներ, փակեղները վերականգնելու դեպքում հյուս-

վածքների ֆիքսացիան կտրող եզրով ծակող ասեղներ, իսկ մաշկը 

վերականգնելու դեպքում` կտրող ասեղներ: 

 Չափս: Բերանի խոռոչի վիրահատությունների ժամանակ ասեղի նպատա-

կահարմար չափսը որոշվում է ըստ վիրահատական դաշտի: 16մմ երկա-

րություն ունեցող ասեղներն օգտագործվում են ալվեոլյար եզրի և շրթունք-

ների մասում կարեր դնելիս: 16-20մմ երկարություն ունեցող ասեղներն 

օգտագործվում են բերանի հատակի, ռետրոմոլյար շրջանների և թևակերպա-

ծնոտային ծալքի շրջանում: 25մմ երկարությամբ ասեղներն օգտագործվում 

են լեզվի միջին և հետին երրորդի շրջանում կատարվող վիրահատու-

թյունների ժամանակ: 

 Կարանյութի հետ համատեղելիությունը: Ներկայումս լայն կիրառում են

ստացել բազմակի օգտագործման վիրաբուժական ասեղները, որոնք ունեն 

հատուկ անցք, որի միջով անցկացվում է թելը: Սակայն միանգամյա 

օգտագործման ասեղները, որոնք միացված են թելերի հետ, կար դնելիս 

նվազեցնում են հյոսվածքների վնասման աստիճանը, քանի որ ասեղի 

տրամագիծը գերազանցում է թելի տրամագծին: Այս 

տիպի ասեղներն արտադրվում են փաթեթավորված 

մանրէազերծ պատիճով: 

 Ասեղնաբռնիչներ: Ասեղնաբռնիչների կառուցվա-

ծքում (ի տարբերություն արյունը կանգնեցնող բռնիչների 

կառուցվածքի) աշխատող մասն ավելի կարճ ու հաստ է: 

Աշխատող մասի ներքին մակերեսին առկա են հանդի-

պակաց շեղբեր, որոնք ապահովում են ոչ միայն ասեղի, 

այլև ասեղնաբռնիչի միջոցով կարանյութի ֆիքսացիան (ամրացումը): Դա 

ապահովում է կարանյութի ապոդակտիլ տեղադրումը: Գործիքի ստորին 

հատվածում առկա կողպեքային հատվածն ապահովում է ասեղնաբռնիչի 

միջոցով ասեղի ֆիքսացիան: Մաշկային ծածկույթներին, շրթունքներին, բերանի 

խոռոչի նախադռան առաջային հատվածում բերանի խոռոչում կարեր դնելիս 

ավելի հարմարավետ է օգտագործել 10սմ երկարությամբ ասեղնաբռնիչներ, իսկ 

Նկ. 1.10. Ասեղնաբռնիչ:
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բերանի խոռոչի հետին հատվածների, փափուկ քիմքի և թևակերպածնոտային 

ծալքի շրջանում օգտագործվում են 15սմ երկարությամբ ասեղնաբռնիչներ: 

Դժվարահաս մասերում կար դնելիս կարող են առաջանալ որոշ դժվարու-

թյուններ վերքի եզրից կարանյութը անցկացնելու ժամանակ: Այդ նպատակով 

օգտագործվում են հատուկ ասեղնաբռնիչներ, որոնց աշխատող մասին ասեղի 

համար անցք է նախատեսված: 

Կարանյութ: Կարանյութի ընտրությունը պայմանավորված է նրա հատ-

կություններով և վիրահատական միջամտության բնույթով: Վիրաբույժ-ստոմա-

տոլոգը հաճախ կարեր է դնում լնդին, բերանի խոռոչի լորձաթաղանթին, 

արյունահոսող անոթին և այլն: Կարանյութի հատկությունները որոշվում են 

ըստ կարանյութ պատրաստող նյութի հատկությունների, նրա ներքին 

կառուցվածքի և նրա հաստության: 

Ներծծման հատկությամբ պայմանավորված՝ կարանյութերը լինում են` 

 ոչ ներծծվող (մետաքս, նեյլոն, ֆտորլոն, լավսան, պոլիպրոպիլեն,

մետաղական կարանյութ), 

 կարճ ժամանակահատվածում ներծծվող (կետգուտ),

 երկարատև ժամանակահատվածում ներծծվող (քրոմացված կետգուտ,

վիկրիլ):

Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթը վերականգնելու նպատակով կիրառ-

վում է ոչ ներծծվող կարանյութ: Այս խմբի կարանյութերի թերությունն այն է, որ 

համապատասխան ժամանակահատվածից հետո դրանք պետք է հեռացնել, 

քանի որ այն որոշ հիվանդների շրջանում առաջացնում է տհաճ զգացողութ-

յուններ: Հասարակ կետգուտն օգտագործվում է մանր անոթները կարելու 

դեպքում, իսկ ավելի խոշոր անոթները և մկանները վերականգելու նպատակով 

օգտագործվում է քրոմացված կետգուտ: Մկանները, փակեղները և ենթամաշ-

կային ճարպաբջջանքը շերտ առ շերտ վերականգնելու նպատակով օգտագործ-

վում է վիկրիլ կամ քրոմացված կետգուտ, իսկ մաշկը վերականգնելու նպատա-

կով օգտագործվում են մետաքսե, լավսանե և պոլիպրոպիլենային կարանյութեր: 

Ըստ կառուցվածքի` կարանյութը կարող է լինել մեկ թել (կետգուտ, պոլիպրո-

պիլեն) կամ կազմված լինել մի քանի թելերից, որոնք իրար միացված են որպես 

կծիկի (վիկրիլ, մետաքս): Կծիկային թելերի թերությունն այն, որ այն ներծծում է 

էքսուդատը (բորբոքահեղուկը), իսկ առավելությունը թույլ առաձգականությունն 

է, որի շնորհիվ այն ավելի լավ է կարվում և օգտագործելիս հանգույցները հազ-

վադեպ են ինքնաբերաբար քանդվում: Պոլիամիդային կարերի հանգույցները 

իրենց բարձր խտության ու առաձգականության շնորհիվ կարող են գրգռել և 

վնասել լեզվի, շրթունքների և այտերի լորձաթաղանթը, որը չի նկատվում 

կծիկային կարանյութ օգտագործելիս: Կարանյութի չափսը (հաստությունը և 

տրամագիծը) կոդավորվում է զրոներով` 0, 00, 000, 0000, 00 000, 000 000, 0 000 

000: Ամենամեծ տրամագիծ ունեցող կարանյութը 0 կոդավորում ունեցող կա-
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րանյութն է: Կարանյութի հաստությամբ է պայմանավորված նրա ամրությունը: 

Բարակ կարանյութով կարելիս հանգույցը ձգելու դեպքում կարող է հյուսվածք-

ները պատռվեն: Այդ պատճառով բերանի խոռոչի վիրահատական միջամտութ-

յունների ժամանակ օգտագործվում են 000 կամ 0000 կոդավորման կարանյու-

թերը, որոնք շատ ամուր են և հազվադեպ են պատռում հյուսվածքները: 

1.5. Փափուկ հյուսվածքների վերքերի ամբողջականության 
վերականգնումը կարանյութի միջոցով 

 Վիրաբույժ-ստոմատոլոգը հաճախ գործ է ունենում բերանի խոռոչի, 

լեզվի, շրթունքների, ինչպես նաև դեմքի մաշկային ծածկույթների վերքերի հետ: 

Բերանի խոռոչի վերքերի առանձնահատկություններն են. 

 Վերքերը հիմնականում տեղակայվում են բերանի խոռոչի հետին հատված-

ներում: Այդ դեպքում պահանջվում է համապատասխան իմացություն` 

կարերը դնելու համար: 

 Բերանի նախադռան շարժուն, բարակ լորձաթաղանթը, ինչպես նաև բերանի

հատակի լորձաթաղանթը թույլ ամրություն ունեն և կարող են կտրվել 

կարերը դնելիս: 

 Լնդերի և քիմքի լորձաթաղանթները ամուր կպած են վերնոսկրին:

 Բերանի խոռոչի վիրահատությունների ժամանակ վերքի եզրերից մեկը

բարակ շարժուն լորձաթաղանթ է, իսկ մյուսը` ոչ շարժուն լորձաթաղանթ:

 Վերքի եզրերը մոտեցնելուց հետո վերջիններս անընդհատ ենթարկվում են

բերանային հեղուկի ու մանրէների ազդեցությանը:

 Կարերը, որոնք դրվում են լեզվի, փափուկ քիմքի, թևակերպածնոտային

ծալքի վրա, անընդհատ ենթարկվում են մեխանիկական ազդեցության, որի

հետևանքով կարող են թուլանալ և քանդվել:

Կար դնելու ընդհանուր կանոնները. 

1. Վիրաբուժական ասեղների և կարանյութի ընտրությունը անհրաժեշտ է

կատարել` հաշվի առնելով դրանց ցուցումները, ինչպես նաև վերքի տեղա-

կայումը, հյուսվածքների կառուցվածքը, վերքի եզրերի առանձնահատկութ-

յունները և կարանյութի վրա մեխանիկական ու մանրէաբանական ազդե-

ցությունը: 

2. Կարը դնելիս անհրաժեշտ է վերքի եզրերը կարել ամբողջ խորությամբ կամ

շերտ առ շերտ, որպեսզի վերքում դատարկ տարածությունների առաջա-

ցումը կանխարգելվի: Այդ տարածություններում հետագայում կուտակվում է 

արյուն, որը վերածվում է թարախի: 

3. Հանգույցը տեղադրելուց առաջ անհրաժեշտ է մանրակրկիտ համապատաս-

խանեցնել վերքի եզրերը, որպեսզի վերքի եզրերը չշրջվեն: 

4. Հանգույցները ձգելու ժամանակ անհրաժեշտ է առաջացնել վերքի եզրերի

ամուր հպում՝ միաժամանակ խուսափելով դրանց գերձգումից, որը վերքի 
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շրջանում կհանգեցնի արյան շրջանառության հետագա խանգարմանը, որն էլ 

իր հերթին ոչ նպաստավոր պայմաններ կստեղծի վերքի լավացման համար: 

 Վիրաբուժական ստոմատոլոգիայում դրվող կարերի տեսակներն են` 

հանգուցավոր, մատրացաձև, անընդհատ պարուրաձև, անընդհատ մատրա-

ցաձև: Ամենահաճախ կիրառվողը հանգուցավոր տեսակն է: Հանգույցների քա-

նակը պայմանավորված է վերքի երկարությամբ և հանգույցների միջև 

հեռավորությամբ:  

Հանգույցների միջև եղած մեծ հեռավորությունը չի ապահովում վերքի 

եզրերի լավ ադապտացիան (հարմարում), իսկ շատ մոտ լինելը հանգեցնում է 

վերքի շրջանում արյունամատակարարման խանգարմանը: Առանձին հանգույ-

ցը կազմված է օղակից, հանգույցից, կարա-

նյութի մնացող եզրերից: Ամեն հանգույց 

կազմված է 2-3 և ավելի կապերից: Բերանի 

խոռոչի ամբողջականությունը վերականգ-

նելու նպատակով օգտագործվող հանգույց-

ների տեսակներն են. վիրաբուժական հան-

գույցը` կազմված երկու կապերից, կանացի 

հանգույցը`կազմված երկու կապերից: 

Բերանի խոռոչի վերքերին կար դնելիս առաջին հանգույցը նպատա-

կահարմար է կապել երկու ձեռքերի ցուցամատներով: Եթե երկրորդ հանգույցը 

դնելիս առաջին հանգույցը թուլանում է, ապա անհրաժեշտ է կրկնել առաջին 

հանգույցը դնելը: Ասիստենտը սեղմիչով ֆիքսում է առաջին հանգույցը, 

այնուհետև դրվում է երկրորդ հանգույցը:  

Նկ. 1.11. Հանգուցավոր, մատրացաձև, 

անընդհատ պարուրաձև, անընդհատ 

մատրացաձև կարերի տեսակները, անոթի վրա 

դրված լիգատուրա: 

Նկ.1.12. Արյունատար անոթներին 

լիգատուրա դնելը: 

Նկ.1.13. Ալվեոլյար ելունի 

լորձաթաղանթին կարեր դենելու 

տեսակները: 

Նկ.1. 14, 15. Վիրաբուժական հանգույց` 

կազմված երկու կապերից, կանացի 

հանգույց` կազմված երկու կապերից: 
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Կարեր դնելու ապոդակտիլ մեթոդը կարեր և հանգույցներ դնելն է ասեղ-

նաբռնիչներով կամ արյունականգ սեղմիչներով: Այս մեթոդի առավելությունը 

հետևյալն է. 

 Հնարավորություն է տալիս կարը դնելու՝ լավ տեսադաշտ ապահովելով բերա-

նի խոռոչի հետին հատվածներում և բերանըմպանային հատվածում: 

Օգտագործվում է կարանյութի համեմատաբար քիչ քանակ:

Կարանյութը քիչ է ինֆեկցվում:

Կարանյութի ավելցուկները կտրելիս ավելի նպատակահարմար է օգտա-

գործել թեքություն և բութ եզրեր ունեցող մկրատներ` հետևյալ սխալներից 

խուսափելու համար. 

1. Կապերից մեկի կամ ամբողջ հանգույցի վնասում (այս դեպքերում հեռաց-

վում է ամբողջ հանգույցը և նորից դրվում է կարը): 

2. Չթողնել կարի եզրերը շատ կարճ, որը կարող է հանգեցնել հանգույցի հետա-

գա թուլացմանը: 

3. Բերանի խոռոչում կարի եզրերը շատ երկար չթողնել (նրանց վրա ադսորբ-

ցիայի են ենթարկվում սննդի մնացորդները, մանրէները, ինչպես նաև սննդի 

մեխանիկական ազդեցությունը դրանց վրա կարող է հանգեցնել հանգույց-

ների թուլացմանը): 

Բերանլայնիչներ: Այս գործիքների օգտագործման անհրաժեշտություն 

առաջանում է ընդհանուր անզգայացմամբ վիրահատությունների ժամանակ, 

ինչպես նաև անհետաձգելի օգնություն ցուցաբերելիս, որն ուղեկցվում է ծամիչ 

մկանների տրիզմով (ծնոտակարկամությամբ): Ատամների վնասումը կանխար-

գելելու նպատակով բերանլայնիչների աշխատող մասի թշիկներին անհրաժեշտ 

է տեղադրել ռեզինե խողովակներ 1,5-2սմ երկարությամբ: 

Նկ.1. 16, 17. Վիրաբուժական մկրատ կիրառելիս բռնելու ձևը: 

Նկ.1.18. Ատամների բազմակի 

հեռացման դեպքում դրվող կարերը: 

Նկ. 1.19. Կարեր դնելու 

ապոդակտիլ եղանակը: 
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 Ատամների բեկակալման գործիքներ և նյութեր: Ատամների բեկակալման 

համար նախատեսված գործիքներից են. 

 Կրամպոնային աքցանները,

որոնք նախատեսված են անհա-

տական մետաղական բեկակալ 

ձևավորելու համար: 

 Մկրատներ, որոնք

նախատեսված են մետաղալարը 

կտրելու համար: 

 Անատոմիական նրբունելի` նախատեսված բրոնզալյումինային մետաղալա-

րը միջատամնային շրջանով անցկացնելու համար:

 Պեանի արյունականգ սեղմանը, որը նախատեսված է մետաղական լիգա-

տուրաներ պտտելու համար:

 Ալյումինային մետաղալարը, որի տրամագիծը 2մմ է:

 Բրոնզալյումինային մետաղալար, որի տրամագիծը 0,5մմ է

 Ռաշպիլ, որը նախատեսված է բրոնզալյումինային մետաղալարի եզրերը

հարթեցնելու համար:

Տրախեոտոմիայի (շնչափողահատում) համար նախատեսված գործիքներ: 

Բերանի խոռոչում կատարվող միջամտությունների ժամանակ կարող է 

առաջանալ օտար մարմինների ասպիրացիա (ատամներ, պրոթեզներ, թանզիվե 

գնդիկներ), որը կարող է հանգեցնել ասֆիքսիայի (շնչահեղձություն): Այդ դեպ-

քում անհրաժեշտ է անհետաձգելի օգնություն` տրախեոստոմայի տեղադրում: 

Այդ պատճառով վիրբուժական ստոմատոլոգիական աշխատասենյակում 

անհրաժեշտ են այդ գործողության համար նախատեսված ախտահանված 

գործիքներ:  

Այդ գործիքներն են` 

 տրախեոտոմիական խողովակը,

 միատամանի սուր կարթը, որը նախատեսված է շնչափողը ֆիքսելու համար,

 շնչափողի լայնիչը,

 օժանդակ գործիքներ (նշտար, վիրաբուժական նրբունելիներ, ռետարկ-

տորներ, արյունականգ սեղմիչներ, ասեղնաբռնիչ, վիրաբուժական ասեղներ,

մկրատներ):

Նկ. 1. 20. Կարերը հեռացնելու տեխնիկան: 
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Թեստեր 

1. Ո՞րը ախտորոշիչ գործիք չէ.

ա) կոճակաձև զոնդեր 

բ) պարօդոնտոլոգիական զոնդ 

գ) նշտար 

դ) ստոմատոլոգիական հայելի  

2. Վիրահատության ընթացքում օգտագործվող գործիք է`

ա) ուղիղ ամբարձիչը 

բ) պարօդոնտոլոգիական զոնդը 

գ) մետաղական շպատելը 

դ) ստոմատոլոգիական ունելին  

3. Ո՞րը ոսկրային հյուսվածքը հատելու, կտրվածք կատարելու և հեռացնելու

համար նախատեսված գործիք չէ. 

ա) ոսկրակրծիչները 

բ) դուրը 

գ) մուրճիկը 

դ) ունելին 

4. Նշել այն գործիքներն ու նյութերը, որոնք օգտագործվում են հյուսվածքների

ամբողջականությունը վերականգնելու համար. 

1) ասեղնաբռնիչ

2) կարանյութ

3) ասեղ

4) նշտար

ա) 1,2,3 բ) 2,3,4 գ) 1,4, դ) 1,2  

5. Ոչ ներծծվող թելերից են`

1) պոլիպրոպիլենը

2) կետգուտը

3) վիկրիլը

4) նեյլոնը

ա)1,2  բ)3,4  գ)1,4  դ)1,2  




